
1848. március 15. 

 

1) Az 1847-48-as utolsó rendi országgyűlés 

 

- 1847. november 11. összeül az utolsó rendi országgyűlés 

- Kossuth Lajos Pest vármegye követe az alsó táblán 

1848. január Itália több városában kitört a forradalom 

1848. február Párizsban kitört a forradalom 

- 1848. március 1. a párizsi forradalom híre Pozsonyba (az országgyűlésre) érkezett 

- 1848. március 3. az országgyűlésen Kossuth elmondta felirati beszédét 

 követelte az Ellenzéki Nyilatkozat elfogadását 

 alkotmányt a Habsburg Birodalom tartományainak 

 jobbágyfelszabadítás 

 közös teherviselés 

 független kormány 

az udvar az országgyűlés feloszlatását tervezte, hogy időt nyerjen, Bécsbe hívta István nádort, így 

nem volt, aki összehívja az országgyűlés felső tábláját 

- 1848. március 13. Bécsben kitört a forradalom – Metternich megbukott 

- 1848. március 14. a bécsi forradalom hírére a felső tábla elfogadta Kossuth felirati javaslatát 

- (másnap) országgyűlési delegáció indult Bécsbe 

 

 

2) A pesti forradalom 

 

- a bécsi forradalom hírére a „Fiatal Magyarország” (= márciusi ifjak) a Pilvax-kávéházban 

gyülekeztek 

 azt tervezték, hogy a közelgő József napi vásár tömegeit fellelkesítve 

tömegdemonstrációt szerveznek és petíciókat fogalmaznak meg → cél, hogy 

nyomást gyakoroljanak Bécsre 

- március 15. 

 

 reggel a márciusi ifjak a Pilvax-kávéházból indultak → kb. 15-en (útközben a 

tömeg több ezresre duzzadt) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. először az egyetemeket járták végig 

2. lefoglalták Landerer és Heckenast nyomdáját (12 pont kinyomtatása) 

3. a Nemzeti Múzeum előtt nagygyűlést tartottak 

4. a Pesti Városháza elé vonultak és a tanáccsal elfogadtatták a 12 pontot → így a petíció, 

mint Pest város követelése mehetett Pozsonyba (országgyűlés) 

5. a tömeg Budára vonult, hogy követelje Táncsics Mihály szabadon engedését 

6. Nemzeti Színház díszelőadást tartott (Erkel: Bánk bán c.) 

+ Közcsendi Bizottmány alakul (elnöke: Irányi Dániel) 

 

3) A felelős kormány 

 

- 1848. március 17. kinevezték Batthyány Lajost miniszterelnöknek 

- 1848. április elejére megalakult a felelős magyar kormány 

 

BATTHYÁNY LAJOS miniszterelnök 

SZÉCHENYI ISTVÁN közmunka, 

közlekedésügy 

EÖTVÖS JÓZSEF vallás- és 

közoktatásügy 

SZEMERE BERTALAN belügy 

KLAUZÁL GÁBOR földművelés, ipar, 

kereskedelem 

KOSSUTH LAJOS pénzügy 

DEÁK FERENC igazságügy 

MÉSZÁROS LÁZÁR hadügy 

ESZTERHÁZY PÁL király személye 

körüli miniszter 

 

 

- a kormány programja: rend és béke 

 

 

a) Az áprilisi törvények 

 

- 1848. április 11. a király szentesíti a törvényeket 

 azonnali, kötelező örökváltság (állami kártérítéssel) 

 megszűnt az előzetes cenzúra 

 alacsony vagyoni cenzushoz kötött választójog 

 közteherviselés 

- hadügy/pénzügy 

 az osztrák kormányzat nem küldte haza a magyar ezredeket – a miniszterelnök 

elrendelte tíz honvédzászlóalj felállítását 

 önálló magyar bankjegyek kibocsátása 

- 1848. július 5. összeült a népképviseleti országgyűlés 

- 1848. július 11. Kossuth megajánlási beszéde 

 „Megadjuk!” 

 200 000 újonc és a felállításához szükséges pénz 


